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Δευτέρα έως Παρασκευή

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ»

Το καλοκαίρι του 2017 λειτούργησε στο χώρο του Γυμνασίου-Λυκείου που
στεγάζεται εντός του Ειδικού Καταστήματος Νέων Αυλώνα (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.), για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά, Καλοκαιρινό Σχολείο στα πλαίσια του προγράμματος
«Πρόληψη και Κοινωνική Υποστήριξη Νέων σε Κίνδυνο», το οποίο χρηματοδοτεί το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο οποίο διδάσκονται
μαθήματα Καλλιτεχνικών, Μουσικής και Φυσικής Αγωγής.
Φέτος, ύστερα από αίτημα των μαθητών και ομόφωνη απόφαση των καθηγητών
τους, το μάθημα των Καλλιτεχνικών ήταν αφιερωμένο στα Δικαιώματα του
Ανθρώπου και στην Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, με αφορμή τη
μακρόχρονη συνεργασία του σχολείου μας με το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ). Συγκεκριμένα, η φετινή χρονιά συμπίπτει με την
συμπλήρωση 10 χρόνων προσφοράς του Ιδρύματος στο σχολείο μας, καθώς και των
100ών γενεθλίων της Προέδρου του, Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου. Ως εκ
τούτου, οι μαθητές μας δημιούργησαν έργα ζωγραφικής, σχετικά με τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου, τα οποία επιθυμούν να εκτεθούν στους χώρους του Ιδρύματος
Μαραγκοπούλου, για συμβολικούς λόγους.
Έπειτα από συνεννόηση με την Πρόεδρο του ΙΜΔΑ και με αίτημα των μαθητών μας,
αποφασίστηκε η έκθεση να φιλοξενηθεί στην Αίθουσα της Βιβλιοθήκης του ΙΜΔΑ.
Οι μαθητές μας ετοίμασαν με μεγάλο ενθουσιασμό τα έργα τους για να αποδώσουν
ένα μεγάλο ευχαριστώ στη γυναίκα που, εδώ και πολλά χρόνια, στέκεται με αγάπη
κοντά τους, στη δική τους Αλίκη!

Πέτρος Δαμιανός
Διευθυντής Γυμνασίου-Λυκείου Ε.Κ.Κ.Ν.Α.

… ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Οι μαθητές του σχολείου μας, νέοι κρατούμενοι στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης
Νέων Αυλώνα (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.), τους καλοκαιρινούς μήνες που δεν λειτουργούν τα
σχολεία (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο) δεν απασχολούνται δημιουργικά στη μεγάλη
τους πλειοψηφία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που, τόσο εμένα όσο και την
Διεύθυνση του Καταστήματος, μας έχει απασχολήσει επανειλημμένα. Για το λόγο
αυτό, τα τελευταία τρία χρόνια, από το καλοκαίρι του 2015, υλοποιείται στο χώρο
του Γυμνασίου-Λυκείου Καλοκαιρινό Σχολείο, με χρηματοδότηση του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου
Μάθησης και Νέας Γενιάς, με τη συνεργασία της οικείας Σχολικής Επιτροπής της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ωρωπού, η οποία αναλαμβάνει και την οικονομική
διαχείριση του προγράμματος.
Στο καλοκαιρινό σχολείο 2017 συμμετείχαν, κατόπιν αίτησής τους, 148 μαθητές, οι
οποίοι παρακολούθησαν μαθήματα Φυσικής Αγωγής, Μουσικής και Καλλιτεχνικών
σε ένα πρόγραμμα 25-30 ωρών εβδομαδιαίως.
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που εργάζονται στο Καλοκαιρινό Σχολείο είτε έχουν
εργαστεί τα προηγούμενα χρόνια στο Γυμνάσιο-Λύκειο είτε διαθέτουν την
κατάλληλη εμπειρία για τη στελέχωση του Καλοκαιρινού Σχολείου.
Η Διεύθυνση του Καταστήματος είναι ανοιχτή σε τέτοιου είδους εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κρατουμένων και
συμβάλλουν σημαντικά στην κοινωνικοποίησή τους.

… ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το Γυμνάσιο - Λύκειο Αυλώνα λειτουργεί εντός του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης
Νέων Αυλώνα (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.) και οι μαθητές του είναι Νέοι Κρατούμενοι.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου παρέχει όλα τα μαθήματα των τριών τάξεων
του Γυμνασίου, καθώς επίσης και πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων Λυκείου (1η, 2η
και 3η τάξη Τεχνολογικής Κατεύθυνσης).
Το σχολείο βρίσκεται στο 18ο χρόνο λειτουργίας του και μέχρι σήμερα:


Έχουν φοιτήσει περίπου 1.700 μαθητές.



Έχουν υλοποιηθεί 250 περίπου ετήσια προαιρετικά προγράμματα (Αγωγής
Υγείας, Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικά) και προαιρετικά τμήματα.



Έχει συμμετάσχει σε 8 Ευρωπαϊκά Προγράμματα διαφόρων δράσεων με
μονοετή, διετή ή τριετή διάρκεια.



23 μαθητές του είναι πια φοιτητές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.



Έχουν διδαχθεί κατά προσέγγιση 160.000 διδακτικές ώρες, 1.600.000
μαθητοώρες και αμέτρητες ώρες για την υλοποίηση των προαιρετικών
προγραμμάτων.



Έχει εκδώσει 12 φύλλα σχολικής εφημερίδας.



Διδάσκουν κάθε χρόνο 17 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έχουν πραγματοποιηθεί πολιτιστικές και
εκπαιδευτικές δράσεις:


Συμμετοχή σε Ποιητικό Διαγωνισμό (2ο Βραβείο).



Συμμετοχή σε Σχολικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής.



Θεατρικές – Ποιητικές – Μουσικές Παραστάσεις στο Ε.Κ.Κ.Ν.Α.



Συμμετοχή στις Πολιτιστικές Δραστηριότητες του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.



Διαλέξεις σχετικά με την Τέχνη (Αναγέννηση, Μοντέρνα Τέχνη) στις
εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Κ.Ν.Α.



Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Κ.Ν.Α.



Συνεργασία με το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) και με το ΚΕΘΕΑ.



Συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Βυζαντινό και
Χριστιανικό Μουσείο και τη Σχολή Καλών Τεχνών.



Συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας της Ακαδημίας Αθηνών, τον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τη WWF Ελλάς, την Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία.



Συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος
Εγκληματολογίας της Παντείου υπό την εποπτεία της καθηγήτριας κας
Χριστίνας Ζαραφωνίτου.



Επισκέψεις σχολείων: Μικρές αντιπροσωπείες μαθητών, μαζί με καθηγητές
τους, επισκέπτονται το σχολείο και μετά από παρουσιάσεις και γνωριμία,
συμμετέχουν σε συζητήσεις όπου οι μαθητές εκφράζουν απόψεις και
γνώμες για θέματα σχετικά με τη νεολαία και την Ελληνική κοινωνία
(ναρκωτικά, ανθρώπινες σχέσεις, κλπ).



Συνδιοργανώσεις σχολικών εορτών και μουσικών εκδηλώσεων με άλλα
σχολεία.

Στους μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, στο τέλος κάθε σχολικής
χρονιάς, απονέμονται βραβεία (ηθικά & χρηματικά) με κριτήρια το τρίπτυχο: την
επίδοσή τους, την συμμετοχή τους και τη συμπεριφορά τους στο σχολείο, από τους
παρακάτω φορείς:
 Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) με
πρωτοβουλία της προέδρου του, ομ. καθηγήτριας κ. Αλίκη Γιωτοπούλου –
Μαραγκοπούλου, από το σχ. έτος 2007-2008 έως και σήμερα.
 Στη μνήμη του π. Μάρκου Μανώλη, από την οικογένειά του, από το σχολικό
έτος 2009-2010 έως και σήμερα.
 Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας, για τα σχολικά έτη 2009-2010 έως και
σήμερα.
 Επάνοδος, από το σχολικό έτος 2016-2017.
Μεγάλος αριθμός των εκπαιδευτικών του σχολείου μας είναι μέλη στον Ε.Ρ.Ε.Α.
(European Prison Education Association), καθώς και στο Παράρτημα του
οργανισμού στην Ελλάδα EPEA – Hellas.

